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TRWAŁOŚĆ
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elewacji
ATLAS

HYDROFOBIZACJA
PODWYŻSZONA
UDARNOŚĆ
EFEKT SAMOCZYSZCZENIA
BIOCYDY KAPSUŁOWANE
ODPORNOŚĆ NA UV

W wydaniu specjalnym „ATLASA fachowca”,
które mają Państwo w ręku, prezentujemy
ofertę produktową w zakresie systemów ociepleń ATLAS. Przygotowaliśmy zestawienie
produktów, które zapewnią właściwą ochronę
elewacji, a jednocześnie nadadzą jej niepowtarzalny charakter.
Przy tworzeniu nowych produktów kierowaliśmy się trzema głównymi założeniami: estetyką, bezpieczeństwem i trwałością, aby klient
mógł cieszyć się pięknymi elewacjami przez
wiele lat.
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi tynkami dekoracyjnymi, oddającymi charakter
starzonego drewna, nowoczesnego betonu,
metalu czy kamienia (str. 10). Prezentujemy
również farby elewacyjne o wyjątkowych właściwościach, które decydują nie tylko o wyglądzie budynku, ale i jego ochronie.

ESTETYKA
INSPIRACJA
BOGACTWO STRUKTUR
WZORNICTWO
INTENSYWNE KOLORY
DOWOLNOŚĆ
KOMPOZYCJI

W tym wydaniu znajdą Państwo również materiał poświęcony odpowiedniemu doborowi
farb i tynków elewacyjnych. Wybór właściwego produktu zależy od zakładanej trwałości
eksploatacyjnej, lokalizacji obiektu, jego sąsiedztwa, terminu instalacji, finalnej formy i kolorystyki elewacji (str. 22).
Oprócz informacji o produktach nie zapomnieliśmy o najważniejszym – o zwróceniu uwagi
na bardzo ważną rolę systemu ociepleń, jego
odpowiednim doborze, korzyściach oraz zaletach termoizolacji (str. 6).
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NOWOŚĆ EFEKT STARZONEGO DREWNA
ATLAS CERMIT WN / ATLAS BEJCA

01 OLCHA efekt starzonego drewna

02 PINIA efekt starzonego drewna

03 ORZECH WŁOSKI efekt starzonego drewna

04 DĄB efekt starzonego drewna

05 MAHOŃ efekt starzonego drewna

06 TEK efekt starzonego drewna

EFEKT
STARZONEGO
DREWNA
IDEALNE ODWZOROWANIE STRUKTURY
DREWNA STARZONEGO
WYSOKA TRWAŁOŚĆ I ODPORNOŚĆ
NA ZABRUDZENIA
STABILNOŚĆ KOLORÓW
PIĘKNY EFEKT DEKORACYJNY

07 PALISANDER efekt starzonego drewna

08 BRZOZA efekt starzonego drewna

09 HEBAN efekt starzonego drewna

Przykładowe zastosowania efektu drewna znajdziesz na www.atlas.com.pl po wybraniu powyższego produktu
10 AKACJA efekt starzonego drewna

ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE

DLACZEGO WARTO
rozwiązania syste
JUSTYNA
KOŹMIŃSKA
GRUPA ATLAS

Korzyści z właściwie wykonanej izolacji cieplnej
budynku da się łatwo przeliczyć na konkretne
pieniądze. Straty energii przez ściany mogą
wynosić od 30 do 40% całkowitych strat
cieplnych, zatem koszt ich ograniczenia dzięki
inwestycji termoizolacyjnej zwraca się w czasie
krótszym niż pięć lat. W ofercie ATLASA znajduje
się obecnie kilka systemów ociepleń opartych
na różnych materiałach termoizolacyjnych.
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ystemy ociepleń określa się często jako ETICS
(ang. External Thermal Insulation Composite System
– Złożony System Izolacji Cieplnej). Ma to związek
z ujednoliceniem regulacji dotyczących tego sektora na całym rynku UE. W porównaniu z innymi metodami
ocieplania ścian, takimi jak metoda lekka – sucha (budowa
na ścianie konstrukcyjnej rusztu wypełnionego warstwą
termoizolacyjną) czy stosowanie ścian trójwarstwowych,
ETICS wyróżnia się łatwością zaprojektowania, wykonania,
dowolnością w kształtowaniu elewacji i niskimi kosztami
inwestycyjnymi.
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CO SIĘ SKŁADA NA ETICS
Systemy ETICS mają układ warstwowy, zwykle składają się z:
u kleju łączącego termoizolację z podłożem,
u warstwy materiału termoizolacyjnego (styropian EPS,
wełna mineralna, XPS, płyty poliuretanowe),
u łączników mechanicznych,
u warstwy zbrojonej, czyli kleju i zatopionej w nim siatki
z włókna szklanego,
u podkładu tynkarskiego i wierzchniej wyprawy tynkarskiej.
W niektórych zastosowaniach układy warstw mogą się różnić.
System może być dodatkowo malowany farbą, pokrywany
płytkami ceramicznymi albo nie mieć warstwy zbrojonej lub
tynkarskiej – przykładowo w tzw. systemach garażowych
(ocieplenia stropów nad miejscami nieogrzewanymi, jak
parkingi i przejścia podziemne). (Rys. 1 Schemat budowy
systemu ATLAS ETICS)
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 Rys. 1 Schemat budowy systemu

ATLAS ETICS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ściana
Zaprawa klejąca do izolacji termicznej
Izolacja termiczna
Łączniki mechaniczne
Zaprawa klejąca do warstwy zbrojonej
Siatka zbrojąca z włókna szklanego
Podkład pod tynk elewacyjny
Tynk elewacyjny
Grunt pod farbę elewacyjną
Farba elewacyjna

ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE

STOSOWAĆ
mowe
DOBÓR SYSTEMU
Punktem wyjścia do wyboru systemu powinny być:
u staranna ocena efektywności inwestycji na podstawie
analizy kosztów eksploatacji oraz kosztów związanych
z inwestycją,
u specyﬁka docieplanego budynku (materiał, z którego wykonano ściany zewnętrzne, kształt budynku, wymagania
estetyczne inwestora), jego przeznaczenie, lokalizacja
oraz środki ﬁnansowe, którymi dysponuje inwestor,
u wymagania ochrony przeciwpożarowej i akustycznej,
u wykonawstwo – prace dociepleniowe powinny być wykonywane przez ﬁrmy zatrudniające wyspecjalizowanych
pracowników. Potrzebny i wymagany jest fachowy nadzór
ze strony kierownika budowy oraz inspektora nadzoru.

KONKRETNE OSZCZĘDNOŚCI
Według danych Eurostatu aż 67% energii w gospodarstwach
domowych zużywane jest na ogrzewanie budynków. Aby osiągnąć realne oszczędności, należy przede wszystkim zadbać o:
u sprawną instalację grzewczą,
u efektywną wentylację,
u stolarkę otworową,
u izolację dachu,
u izolację ścian.

GOTOWE ZESTAWY
PRODUKTÓW
SYSTEMU OCIEPLEŃ
ATLAS
ZNAJDZIESZ
NA:

www.atlas.com.pl
/zakładka SYSTEMY/
Przez ściany przenika największa ilość ciepła – w zależności
od wielkości i konstrukcji obiektu jest to 30 – 40% całkowitych
strat cieplnych. Izolacja cieplna ścian ETICS stanowi zatem
najważniejszy czynnik zmniejszający energochłonność zarówno nowego obiektu, jak i poddawanego termomodernizacji.
Ocieplenie budynków zapewnia komfort cieplny zimą, ale
i w czasie upałów. Bariera przed przegrzewaniem się przegród
zwiększa efektywność instalacji klimatyzacyjnej, a tym samym
zmniejsza wydatki związane z chłodzeniem. Oszczędności
uzyskane dzięki poprawnie wykonanej izolacji mogą
wynieść od kilku do kilkunastu tysięcy złotych rocznie.
Koszt inwestycji zwraca się w okresie krótszym niż pięć lat.

Dlaczego warto stosować rozwiązania systemowe?

JÓZEF KARBOWSKI
SZKOLENIOWIEC-DORADCA
TECHNICZNY, GRUPA ATLAS

Wykonawcy bardzo często nie są świadomi konsekwencji, jakie niesie ze sobą
stosowanie produktów różnych producentów do wykonania termoizolacji.
Producent, komponując swoje rozwiązanie systemowe, dobiera starannie poszczególne
materiały (np. klej do styropianu, klej do warstwy zbrojonej, siatkę zbrojącą, podkład,
tynk, farbę elewacyjną) i w pełni odpowiada za stworzony przez siebie wyrób budowlany.
Wyrób taki jest przebadany, a każdy element systemu docieplenia musi współdziałać
z pozostałymi i mieć określone parametry. „System” tworzony z produktów różnych
firm przez wykonawcę najczęściej nie jest przebadany. Wykonawca ponosi większe
ryzyko i sam sobie odbiera możliwość pozytywnego rozpatrzenia reklamacji na materiał
(bo żaden producent chemii budowlanej nie odpowiada za produkty konkurencji).
Często powtarzam zdanie: „Nam, jako wykonawcom, nikt nigdy niczego nie zabroni,
ale pamiętajmy o tym, że to my odpowiadamy w pełni za wykonaną pracę, także tworząc
swoje własne rozwiązania pseudosystemowe”.
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 Rys. 2 Wpływ metody ETICS na koszt

ogrzewania przykładowych
budynków powstałych
w technologii tradycyjnej

ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW
OGRZEWANIA O 32%
DOM WIELORODZINNY, 4-PIĘTROWY, POWIERZCHNIA 1800 m2
Bez ocieplenia

Ocieplenie 15 cm EPS

Wskaźnik zapotrzebowania
na moc 49 W/m2

Wskaźnik zapotrzebowania
na moc 34 W/m2

Roczny koszt ogrzewania
gazem – ok. 37 000 PLN

Roczny koszt ogrzewania
gazem – ok. 25 000 PLN

ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW
OGRZEWANIA O 53%
DOM JEDNORODZINNY, POWIERZCHNIA 128 m2
Bez ocieplenia

Ocieplenie 15 cm EPS

Wskaźnik zapotrzebowania
na moc 114 W/m2

Wskaźnik zapotrzebowania
na moc 58 W/m2

Roczny koszt ogrzewania
gazem – ok. 7 500 PLN

Roczny koszt ogrzewania
gazem – ok. 3 500 PLN

4 ZALETY termoizolacji
1

OCHRONA PRZED DZIAŁANIEM WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH

Dzięki właściwemu zaprojektowaniu i wykonaniu systemu
ETICS można uzyskać poprawę mikroklimatu pomieszczeń
oraz ochronę konstrukcji przed szkodliwymi i agresywnymi
czynnikami zewnętrznymi, co przedłuża jej żywotność.
Systemy ETICS eliminują możliwość kondensacji pary wodnej
w ścianach. W powietrzu znajduje się zawsze pewna ilość pary
wodnej, która dyfunduje przez ściany. W skrajnych przypadkach może dojść do wykroplenia wilgoci w przegrodzie, a tym
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samym stworzenia dogodnych warunków do rozwoju grzybów
i pleśni. W wypadku braku izolacji następuje gwałtowny
spadek temperatury w materiale konstrukcyjnym ściany
– ze względu na jego niski opór cieplny – i pojawia się ryzyko
zamarzania skondensowanej wilgoci w ścianie, co prowadzi
do stopniowego niszczenia substancji budowlanej. Dzięki
ociepleniu następuje tzw. przesunięcie punktu 0, wówczas
termoizolacja zatrzymuje ciepło w ścianach i utrzymuje ich
temperaturę zawsze powyżej 0°C.

ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE

2
 Rys. 3 Rozkład temperatur w ścianie

bez ocieplenia i z warstwą termoizolacyjną
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CIEPŁO I KOMFORT

Ocieplenie ścian metodą ETICS poprawia
zdolność akumulowania ciepła przez ściany.
Zewnętrzna warstwa termoizolacji nie tylko
chroni ścianę przed temperaturą panującą na zewnątrz budynku, ale również zatrzymuje ciepło
w przegrodzie. Zgodnie z zasadą termodynamiki przepływ ciepła odbywa się z obszarów o temperaturze wyższej do obszarów
o temperaturze niższej. Innymi słowy – zimą
ciepło ucieka z budynku, a latem do niego napływa. W okresie zimowym ściany nagrzewają się
do temperatury pomieszczenia, a bariera z warstwy termoizolacyjnej nie pozwala na ucieczkę
ciepła, które zostaje zmagazynowane w masie
ścian. Latem sytuacja jest analogiczna – termoizolacja nie dopuszcza do przegrzania się ścian pod
wpływem słońca. Poprawnie wykonana izolacja
zapewnia ciepło zimą, a przyjemny chłód latem.
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UZYSKANIE TRWAŁEJ
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ELEWACJI

temp.°C
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ETICS zmienia również nasze otoczenie. Bogactwo faktur, setki kolorów i dostępnych rozwiązań zapewniają nieograniczone możliwości wykończeniowe. Systemy
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OCHRONA ATMOSFERY
wierzchnie systemu – tynki cienkowarstwowe i farby
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termoizolacyjnego i rozwoju grzybów pleśniowych. Często są
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TERMOIZOLACYJNĄ
I Z WARSTWĄ TERMOIZOLACYJNĄ
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TYNKI DEKORACYJNE

NOWE tynki
dekoracyjne ATLAS
ATLAS stale rozbudowuje swoją ofertę tynków dekoracyjnych, dbając zarówno
o estetykę, jak i funkcje praktyczne. Proponowane przez markę materiały
zapewniają właściwą ochronę budynków, a imitując beton, drewno, metal, cegłę
czy kamień nadają elewacji niepowtarzalny charakter. Każdy z efektów można
stosować pojedynczo lub łączyć w zależności od wizji projektanta.

CERMIT BA-M

efekt betonu
ATLAS CERMIT BA-M
Tynk o fakturze betonu architektonicznego ATLAS Cermit BA-M jest
jedną z ciekawszych propozycji wykończenia elewacji. To materiał
wszechstronny, który pasuje do nowoczesnego budownictwa, ale
sprawdza się też jako ciekawy element dekoracyjny w bardziej oryginalnych formach architektonicznych. Pełni funkcję ochronną i dekoracyjną
na elewacjach różnego rodzaju obiektów. Znajduje zastosowanie przy
realizacji wizji projektantów i architektów.
Dostępny z powierzchnią gładką lub z widoczną strukturą uzyskiwaną za pomocą fakturowania. Może być łączony z innymi materiałami,
np. powierzchniami metalicznymi ATLAS Lakier Metaliczny. Wytrzymały
i odporny, szczególnie na oddziaływanie warunków atmosferycznych.
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DREWNO Z BETONEM
RELACJA
WYKONAWCY
Z REALIZACJI

str. 16

TYNKI DEKORACYJNE



10 dostępnych
kolorów

NOWOŚĆ

01 OLCHA

01 OLCHA efekt starzonego drewna

02 PINIA

02 PINIA efekt starzonego drewna

03 ORZECH

03 ORZECH efekt starzonego drewna

04 DĄB

04 DĄB efekt starzonego drewna

05 MAHOŃ

05 MAHOŃ efekt starzonego drewna

06 TEK

06 TEK efekt starzonego drewna

07 PALISANDER

07 PALISANDER efekt starzonego drewna

08 BRZOZA

08 BRZOZA efekt starzonego drewna

09 HEBAN

09 HEBAN efekt starzonego drewna

10 AKACJA

10 AKACJA efekt starzonego drewna

EFEKT DREWNA CERMIT WN, ATLAS BEJCA,
KOLOR DĄB 04 ORAZ EFEKT KAMIENIA ATLAS DEKO M TM5, GRANIT 05

efekt drewna
ATLAS CERMIT WN,
ATLAS BEJCA
System pozwalający uzyskać imitację naturalnego, pięknego drewna
na elewacji, na który składają się:
u tynk mineralny ATLAS Cermit WN,
u koloryzujący impregnat do tynku ATLAS Bejca,
u środek antyadhezyjny do form silikonowych,
u silikonowa forma imitująca fakturę drewna.
ATLAS Cermit WN jest tynkiem bardzo plastycznym, odpornym na pęknięcia. Nie poddaje się także korozji biologicznej (grzyby, algi itp.). Jest
niezwykle trwały – efekt drewna utrzymuje się przez wiele lat, bez
konieczności konserwacji i pielęgnacji.
Impregnat do tynku ATLAS Bejca, który zawiera pasty pigmentowe
półtransparentne, umożliwia uzyskanie pożądanego koloru. Jest
dostępny w 10 kolorach, a bejca pozwala uzyskać na elewacji
efekt świeżo malowanej deski i efekt deski starzonej. Odcienie
idealnie oddają różnorodność barw drewna. ATLAS Bejca może być
nakładany różnymi technikami. Kolor utrzymuje się przez długi czas.
Bejca chroni tynk przed zabrudzeniami.
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EFEKT METALU, KOLOR TYTAN 04

efekt metalu
ATLAS LAKIER
METALICZNY



4 dostępne kolory

Efekt metalu to nowatorskie wykończenie elewacji w 4 metalicznych kolorach. Dzięki zastosowaniu efektu metalu elewacja
zyskuje szlachetny, a jednocześnie nowoczesny wygląd.

12

Powłoka otrzymywana dzięki ATLAS Lakier Metaliczny jest silnie
hydrofobowa, elastyczna i nisko nasiąkliwa – redukuje przywieranie kurzu i jest bardzo odporna na warunki atmosferyczne.

MIEDŹ 03

PATYNOWANE SREBRO 01

Efekt metalu idealnie sprawdza się na fasadach poprzecinanych
boniami, imitując wykończenie elewacji płytami wykonanymi
z blachy. Doskonale prezentuje się również na nowoczesnych
elewacjach o prostych formach, np. w połączeniu z tynkiem dekoracyjnym o fakturze betonu ATLAS Cermit BA-M czy z tynkiem
dającym efekt piaskowca ATLAS Deko M TM6. Ciekawe rezultaty
można osiągnąć także na tynkach ciągnionych, szczotkowanych
wykonanych z ATLAS Cermit N-100 lub ATLAS Cermit WN.

TYTAN 04

STARZONE ZŁOTO 02

TYNKI DEKORACYJNE

BAZALT 01

BAZALT 02

EFEKT KAMIENIA ATLAS DEKO M TM5, KOLOR BAZALT 02
ORAZ EFEKT BETONU CERMIT BA-M

efekt kamienia
ATLAS DEKO M TM5
Tynk mozaikowy ATLAS DEKO M TM5 to gotowa propozycja kolorystyczna na kruszywie
naturalnym. Dostępna jest w 13 kompozycjach kolorystycznych, inspirowanych pięknem bazaltu, gnejsu i granitu. Tynk o fakturze kamienia jest wzbogacony naturalnymi
dodatkami dekoracyjnymi, takimi jak mika lub węglik krzemu. Dzięki temu pięknie mieni się
w słońcu. Można go aplikować ręcznie lub mechanicznie.



13 dostępnych kompozycji kolorystycznych

BAZALT 03

GNEJS 01

GNEJS 02

GRANIT 01

GRANIT 03

GRANIT 05

GNEJS 03

GRANIT 02

GRANIT 04

GNEJS 05

GNEJS 04
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6
rekomendowanych
kolorów

PIASKOWIEC 01

PIASKOWIEC 02

PIASKOWIEC 03

EFEKT KAMIENIA ATLAS DEKO M TM5, KOLOR GNEJS 01 (NA BONIOWANEJ ELEWACJI)
ORAZ EFEKT PIASKOWCA ATLAS DEKO M TM6, KOLOR PIASKOWIEC 01

PIASKOWIEC 04

efekt piaskowca
ATLAS DEKO M TM6
Propozycja dla tych, którzy cenią przede wszystkim tynki o naturalnych kolorach i drobnej strukturze, nawiązującej do szlifowanego piaskowca. Jest to idealne rozwiązanie
zarówno na cokoły budynków, jak i na większe powierzchnie poprzecinane boniami
lub rozdzielone różnymi detalami architektonicznymi. Dzięki swojej plastyczności daje
możliwość formowania dowolnych struktur i efektów przypominających inne kamienie
naturalne, np. trawertyn.
Tynk ATLAS Deko M TM6 jest dostępny w 6 rekomendowanych kolorach. Paleta
kolorów może być bogatsza ze względu na barwienie tynku na systemach kolorowania ATLAS.
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PIASKOWIEC 05

PIASKOWIEC 06

TYNKI DEKORACYJNE

CERMIT N-100, KOLOR SAH 0034

efekt cegły
ATLAS CERMIT
N-100
Tynk dyspersyjny idealny do tworzenia imitacji
cegły nowoczesnej lub starzonej. Rysunek cegły
uzyskuje się, stosując specjalne tekturowe szablony.
Tynk tworzy wyprawę o zwartej i nisko nasiąkliwej
strukturze, dlatego jest odporny na osadzanie się
na elewacji zanieczyszczeń z otoczenia.
Rekomendujemy 8 kolorów tynku ATLAS Cermit N-100 – jest on natomiast dostępny w pełnej
kolorystyce SAH oraz w dodatkowych wariantach
tworzonych na życzenie klienta. Różne techniki
aplikowania oraz praktycznie nieograniczony zakres
kolorystyki spoin pozwalają na swobodną kreację,
zgodnie z zamysłem projektanta.



rekomendowane kolory SAH

CERMIT N-100 SAH 0001

CERMIT N-100 SAH 0026

CERMIT N-100 SAH 0382

CERMIT N-100 SAH 0385

CERMIT N-100 SAH 0280

CERMIT N-100 SAH 0315

CERMIT N-100 SAH 0303

CERMIT N-100 SAH 0300
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JAK EFEKTOWNIE

drewno z betonem
ADAM
LASZCZYK
WYKONAWCA

slaha
NICK NA PORTALU

Mój dom wykańczałem powoli, jednak
z dbałością o szczegóły. Jestem zwolennikiem
nowoczesnych, prostych form, ale chciałem
uzyskać wrażenie przytulności. Dom jest
parterowy, otoczony zielenią – zależało mi,
by nie zgubić tej naturalności. Zdecydowałem
się na wykorzystanie dwóch technologii
ATLAS, dzięki którym uzyskałem niezwykłe
połączenie drewna i betonu.

M

oim pierwszym pomysłem było wykorzystanie efektu
deski. Szkolenia Fox Dekorator, które dotyczyły
wykorzystania betonu we wnętrzu domu, zainspi
rowały mnie do poszukiwania możliwości uzyskania
imitacji betonu na elewacji. Rozpytywałem o takie rozwiązania
i szukałem odpowiedniej dla mnie technologii. Z kolei żona
na początku była sceptyczna. Obawiała się, że deska będzie
wyglądała sztucznie i szablonowo, a beton będzie ciężki
i zdominuje nasz dom, ale szkolenia przeprowadzone przez
przedstawicieli ATLASA rozwiały jej wątpliwości.

UZYSKUJEMY EFEKT DESKI
Nad efektami drewna i betonu pracowaliśmy równolegle.
Zdecydowałem się na szkolenie ociepleniowe ATLAS dotyczą
ce uzyskania efektu deski, które prowadził Józek Karbowski.
Deska elewacyjna z tworzywa, którą przykleja się do budynku,
wygląda zbyt perfekcyjnie i nienaturalnie. Poza tym widziałem
kilka inwestycji, gdzie taka deska odchodziła od elewacji. Nie
podobało mi się to rozwiązanie. Po szkoleniu ATLAS doceniłem szerokie możliwości, jakie daje ta technologia.
Jest to bardzo plastyczny materiał. Można go tak fakturować,
by deska wyglądała naturalnie, ze skazami i nierównościami,
jakie zawsze ma drewno. Po szkoleniu zabrałem się do wy
konania. Praca w pojedynkę raczej nie jest możliwa, dlatego
w uzyskaniu tego efektu pomagała mi żona.
Elewacja w pierwszej kolejności została zagruntowana pod
kładem ATLAS CERPLAST. Wybrany obszar okleiliśmy taśmą
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POŁĄCZYĆ

na elewacji
tynkarską. Tynk ATLAS CERMIT WN nakładałem grzebieniem
glazurniczym (8 mm) równą warstwą, a następnie wygładzałem
powierzchnię pacą do gładzi, tzw. piórem. Potem nadszedł
czas na krótką przerwę. Odczekaliśmy i przystąpiliśmy do od
ciskania formy silikonowej, zaczynając od góry, po kolei deska
po desce, aż do dołu – i tak każdy zaplanowany fragment
elewacji. Spoiny między deskami wykonywaliśmy od razu
podczas odciskania. Wykorzystaliśmy do tego pacę gumową
do fugowania, ale równie dobrze mógł to być wkrętak, kielnia
albo paca. Mogę też poradzić smarowanie formy płynem
antyadhezyjnym – im częściej się to robi, tym lepiej odciska
się deska. Zbyt mała ilość płynu na formie powoduje „pocią
gnięcie”, a nawet zerwanie tynku. Z palety barw, w jakich do
stępny jest impregnat koloryzujący ATLAS BEJCA, wybraliśmy
palisander (był najbardziej zbliżony do koloru okien, rynien
i drzwi). Nakładaniem koloru na całość zajęła się żona. Bardzo

ją wciągnęło wymyślanie sposobów na uzyskanie naturalnego
efektu. Robiła przetarcia, aby kolor nie był jednolity. Użyła
do tego grubego pędzla, gąbki i gumowej pacy.

BETON TO MĘSKA SPRAWA
Kiedy żona pracowała nad wykończeniem deski, ja mogłem
się zająć betonem. Robiłem to całkowicie sam, oczywiście
po odpowiednim szkoleniu. Polecam wykonywanie prac
na małych obszarach, inaczej jedna osoba nie zdąży wykoń
czyć tynku i dopracować efektu betonu. Moje obszary wynosiły
po około 7 m2, tak mi wyszło z podziału na płyty. Zacząłem
od zagruntowania powierzchni ATLASEM CERPLAST. Potem
nakładałem dwie warstwy tynku ATLAS CERMIT BA-M. „Fugę”
w betonie wykonałem w drugiej (najbardziej zewnętrznej)
warstwie, już po całkowitym wykończeniu, czyli wygładzeniu
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i nadaniu struktury. „Fugę” wydrapałem za pomocą
śrubokręta płaskiego (około 10 mm szerokości)
i z użyciem poziomicy. Drapałem tak długo, aż do
tarłem do pierwszej warstwy. Zadziory, które przy
tym powstawały, wyrównywałem packą do tyn
ków ozdobnych (tzw. pacą wenecką). W drugiej
warstwie też wykonywałem różne efekty, tak aby
beton wyglądał naturalnie. Na przykład gładząc
pacą metalową dłużej w jednym miejscu, można
uzyskać ciemniejsze smugi – efekt „przypalonego”
betonu. Ostatni etap to rzecz jasna schnięcie tynku.

JAK UZYSKAĆ
PRODUKTY:

u

wnioski
WYKONAWCY

ATLAS
CERPLAST

opakowanie
punkty
w Programie
Fachowiec
cena netto*

Łatwość wykonania

Efekt idealnie
oddający surowość
betonu
i naturalność drewna

Szeroki zakres
możliwych
do uzyskania efektów

Pomoc i doradztwo
ze strony
szkoleniowca ATLAS


JAK UZYSKAĆ EFEKT
DREWNA,
PRZECZYTAJ
W BAZIE
WIEDZY

www.atlasfachowca.pl
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25 kg
–
116,01 zł**

u

ATLAS
CERMIT BA-M

opakowanie
punkty
w Programie
Fachowiec
cena netto*

25 kg
8 pkt
138,90 zł

u

ATLAS
UNI-GRUNT

opakowanie
punkty
w Programie
Fachowiec
cena netto*

5 kg
3 pkt
26,21 zł

*Cena cennikowa netto może różnić się od ceny na półce (brutto) ze względu na rabaty, upusty i VAT
**Kolor biały

NARZĘDZIA:
mieszarka do zapraw
wałek
u paca gładka (standardowa lub wenecka)
u paca zębata 10 mm
u pióro tynkarskie
u
u

1
2
3

u

narzędzia do fakturowania, np.:
paca szczotkowa
wałek gąbkowy o dużych oczkach
kątowa blichówka
taśma malarska
rylec płaski
poziomica laserowa
nakrętka do butelki

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Upewnij się, że podłoże, na którym będziesz pracował, jest
stabilne, równe, oczyszczone i suche.
GRUNTOWANIE PODŁOŻA
Upewnij się, jakiego gruntu najlepiej użyć; może to być np.
masa ATLAS CERPLAST albo emulsja ATLAS UNI-GRUNT.

PRZYGOTOWANIE MASY
TYNKARSKIEJ
Odmierz niezbędną ilość wody
– zawsze sprawdzaj na opakowaniu mieszanki, ile jej potrzebujesz.
Dodaj suchą mieszankę do wiadra
z wodą i mieszaj mechanicznie
do uzyskania jednolitej masy. Rozrobioną masę odstaw na 5 minut.
Ponownie wymieszaj.

PAMIĘTAJ!
Gotową masę tynkarską trzeba wykorzystać w ciągu ok. 3 godzin. W trakcie
pracy należy unikać dolewania do niej
wody, ale można ją mieszać.

efekt betonu

Efekty specjalne
przy fakturowaniu
Możesz też uzyskać efekty dodatkowe, np. ślady po śrubach szalunkowych i szalunkach.
u
Metoda

4

NAKŁADANIE MASY TYNKARSKIEJ
Zacznij od nałożenia na przygotowane i zagruntowane
podłoże warstwy sczepnej o grubości kruszywa, użyj
do tego pacy ze stali nierdzewnej lub pacy weneckiej.

Poczekaj, aż wyschnie i dołóż
drugą warstwę o grubości kruszywa, jednocześnie zgarniając nadmiar masy. Wygładź powierzchnię
za pomocą pacy nierdzewnej.

5

UWAGA!
Przed aplikacją
drugiej warstwy zaleca
się zwilżenie pierwszej
warstwy.

pierwsza:
Po nałożeniu tynku
i jego wstępnym
przeschnięciu
wytrasuj wytyczone linie płaskim
rylcem i odciśnij
kształt miejsca po
śrubach szalunkowych, np. za pomocą nakrętki po
napoju.

u
Metoda

druga:
Po 24 godzinach
od nałożenia
warstwy sczepnej
wyznacz pola
za pomocą
taśmy malarskiej,
a następnie nałóż
tynk (tak jak opisano
w punkcie 4).
Po nałożeniu
tynku zerwij
taśmę malarską
i odciśnij kształt
miejsca po śrubach
szalunkowych.

FAKTUROWANIE TYNKU PRZY UŻYCIU RÓŻNYCH NARZĘDZI
szczotkowa. Podczas pracy
pamiętaj o obracaniu narzędzia
do fakturowania, a po wstępnym
przeschnięciu masy (około 15 minut)
możesz ją zatrzeć pacą,
aby efekt fakturowania był
subtelniejszy.

u
Paca

gąbkowy o dużych oczkach.
Używaj go podobnie jak pacy
szczotkowej. Pamiętaj o obracaniu,
a jeśli chcesz, aby efekt był
subtelniejszy, po wstępnym
przeschnięciu (około 15 minut)
zatrzyj masę pacą.

u
Wałek

blichówka. Narzędzie
do fakturowania prowadź w jednym
kierunku. Tak zafakturowany tynk
zostaw do całkowitego wyschnięcia.

u
Kątowa
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NARZĘDZIA,

które ułatwią Ci pracę
Przekonaj się, że budowa i remont mogą być dużo łatwiejsze niż do tej
pory. Skorzystaj z funkcjonalnych, prostych w obsłudze aplikacji lub pobierz
pliki, które sprawią, że Twoja praca będzie prostsza. Poniżej prezentujemy
wybrane narzędzia, które znajdziesz na stronie www.atlas.com.pl w zakładce
NARZĘDZIA I SERWIS.

APLIKACJA

współczynnik
przenikania
ciepła U
Program umożliwia prawidłowe i zgodne z obowiązującymi
normami zaprojektowanie przegrody pod kątem cieplno-wilgotnościowym. Uwzględnia detale konstrukcji budynku, punktowe oraz liniowe mostki termiczne. Wykorzystuje bibliotekę
materiałów budowlanych i produktów ATLAS. W programie
można obliczyć współczynnik przenikania ciepła U,
określić niebezpieczeństwo wystąpienia kondensacji
wewnątrz przegrody oraz ryzyko rozwoju grzybów
pleśniowych na jej powierzchni.
Wyniki są podawane w czytelny sposób, w postaci miesięcznych lub rocznych raportów.

APLIKACJA

detale projektowe
Aplikacja przeznaczona dla projektantów. Bazuje na najbardziej aktualnym stanie wiedzy. Zakładki zawierają
szczegółowe rozwiązania techniczne detali projektowych dla poszczególnych systemów.
Detale projektowe wykonywane są w formie rysunków 3D
w formacie PDF. Przykłady rozwiązań technicznych generowane są w formacie DWG wykorzystywanym w programach
AutoCad i ArchiCad. Rysunki mają szczegółowe opisy
materiałowe i mogą być wykorzystywane do opracowania
dokumentacji technicznej.
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APLIKACJA

mozaiker
Jest to program, w którym można
komponować warianty kolorystyczne tynku mozaikowego
ATLAS DEKO M TM0 lub ATLAS
DEKO M TM1.

Oprócz stworzenia własnego koloru
program umożliwia także: pobranie wizualizacji 3D struktury tynku
w formacie PNG oraz pobranie
receptury, z której można wyprodukować tynk w punktach partnerskich
i u dystrybutorów ATLAS.

VADEMECUM systemów ociepleniowych
„Sztuka elewacji” to drugie wydanie Vademecum poświęcone systemom ociepleń,
uzupełnione o nowości ATLAS. Znajdziecie w nim trzy rozdziały:
u 
T YNKI

DEKORACYJNE

sztuka elewacji ATLAS

to przegląd tynków dekoracyjnych, takich jak efekt betonu, drewna, cegły, metalu, mozaiki, kamienia czy piaskowca. Zawiera zdjęcia z realizacji i wizualizacje
oraz przedstawia pełną kolorystykę każdego z efektów. Vademecum przybliża też
charakterystykę gładkiego tynku elewacyjnego.

sztuka
elewacji
ATLAS

u 
KOLORYSTYKA

VADEMECUM
SYSTEMÓW OCIEPLEŃ
2018

u 
APLIKACJE

TYNKÓW I FARB

to paleta kolorów 400 odcieni SAH oraz 80 odcieni z Linii Intensywne Tonacje.
Vademecum prezentuje pełną kolorystykę.
UŁATWIAJĄCE PRACĘ

znajdują się tu m.in. opisy przydatnych aplikacji i programów.
Vademecum w formacie PDF jest dostępne na:
www.atlas.com.pl/do-pobrania/broszury/

Wszystkie narzędzia oraz broszury informacyjne związane z użyciem produktów ATLAS są dostępne na stronie www.atlas.com.pl
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TYNKI I FARBY ATLAS:
jak je dobrać
właściwie
DR INŻ.

MARIUSZ
GARECKI
GRUPA ATLAS

ważne

CECHY
TYNKÓW



Nasiąkliwość



Paroprzepuszczalność
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 dporność na uszkodzenia
O
mechaniczne
 dporność na porażenie
O
biologiczne
Odporność na promienie UV

W budownictwie niemal
nie ma rzeczy niemożliwych.
Nowoczesne technologie budowlane
i wykończeniowe są w stanie sprostać
każdej wizji architektonicznej.
Inwestorzy i projektanci zwracają
uwagę na jakość materiałów.
Szczególnie ważny jest dobór produktów
elewacyjnych – tynków i farb.

N

a każdym etapie procesu budowlanego – od momentu opracowania założeń projektowych do oddania obiektu do eksploatacji – nie możemy zapominać, że dla inwestora jednym z kluczowych
parametrów będzie trwałość eksploatacyjna elewacji. Elewacja ma niebagatelne znaczenie dla atrakcyjności i ceny całej
nieruchomości. Już na etapie projektowania powinna zostać
wykonana analiza stopnia zagrożenia powierzchni elewacji
wynikająca z otoczenia, sąsiedztwa, stopnia czystości środowiska, nasadzeń roślinnych itp. Użyte materiały elewacyjne
powinny być adekwatne do wyników tej analizy.

Oferta rynkowa
Na rynku dostępne są wyprawy tynkarskie mineralne i dyspersyjne oraz farby różnych typów: akrylowe, silikatowe, silikonowe, silikatowo-silikonowe, inne, np. akrylowo-silikonowe,
polimerowo-mineralne itp. Produkty te mogą być stosowane
zamiennie na różnego typu powierzchniach. Wybór zależy m.in.
od bezpośredniego otoczenia budynku oraz od rodzaju materiału użytego do izolacji przegrody (wełna mineralna, styropian).
Od lat rośnie popularność tynków i farb silikonowych.

TYNKI I FARBY

EFEKT
SAMOOCZYSZCZENIA
Warto zadbać o tzw. efekt samooczyszczania powierzchni fasad. Chodzi o to, aby była
ona możliwie gładka, pozbawiona rozsunięć
ziarna fakturującego i tzw. kraterów, w których łatwo osadzają się drobiny kurzu stanowiącego pożywkę dla alg i grzybów oraz skutecznie brudzącego elewację. Konieczna jest
także hydrofobizacja powierzchni wypraw
tynkarskich lub powłok malarskich. Drobinki
kurzu i zarodniki osiadają na warstwie hydrofobowej, a to umożliwia ich naturalne „zmywanie” w trakcie intensywnych deszczów.
Materiały odporne na korozję biologiczną
zawierają biocydy.
W produktach fasadowych ATLAS stosowane są dwa rodzaje biocydów:
u IN-CAN, które zabezpieczają produkt
w trakcie przechowywania w nienaruszonym opakowaniu,
u POWIERZCHNIOWO CZYNNE, chroniące
wyroby już po aplikacji.
Tynki mineralne oraz farby i tynki silikatowe
z uwagi na wysoką alkaliczność mogą zawierać mniej biocydów lub nawet wcale, bo bardzo wysoki poziom pH i tak stanowi barierę
dla rozwoju mikroorganizmów.

Na co powinniśmy zwracać uwagę
przy wyborze tynków i farb?
Przy doborze systemu ocieplenia (decydując się na rodzaj tynku
dyspersyjnego lub stosując tynk mineralny, który musi być pomalowany farbą określonego typu) powinniśmy brać pod uwagę:
u

u

u

lokalizację budynku: bliskość obszarów leśnych, otwartych
zbiorników wodnych, aspekty związane z mikroklimatem, jak: częstotliwość występowania mgieł, lokalnie podwyższona wilgotność
powietrza, zwiększona amplituda temperatury,
 ąsiedztwo: bliskość terenów przemysłowych (kominy, chłods
nie kominowe), intensywność ruchu drogowego, bliskość budynków zacieniających fasadę lub fragmenty fasad, obecność
dużych nasadzeń roślinnych w bezpośrednim sąsiedztwie,
 ształt budynku i jego orientację w stosunku do stron świata:
k
powierzchnie elewacji ukierunkowane na północ i na północny zachód, występowanie uskoków ograniczających przepływ
wiatrów z najczęściej występujących kierunków oraz wywołujących dodatkowe zacienienia elewacji.

Wszystkie te elementy mają znaczący wpływ na poziom
zawilgocenia i zanieczyszczenia powierzchni elewacji.
Tereny szczególnie narażone na porastanie to przede
wszystkim obszary, na których przez dłuższy czas
utrzymuje się wysoka wilgotność powietrza. Gdy wiatr
wieje od strony lasu, zbiorników wodnych czy zakładów
przemysłowych, niesie ze sobą wilgoć, kurz, pyłki roślin i zarodniki różnego rodzaju mikroorganizmów, które
osiadają na ścianach budynku. Do rozwoju potrzebują już tylko odrobiny pożywienia (organiczne składniki
kurzu, organiczne składniki farb lub tynków), wilgoci
oraz światła (tylko w przypadku alg). Utrzymywanie się
wilgoci w ścianach w miejscach mniej nasłonecznionych, np. od strony północnej i przy niewielkim ruchu
powietrza, przyspiesza pojawianie się glonów i grzybów
rozkładu pleśniowego na elewacjach.
Wierzchnia warstwa elewacji musi być w związku z tym
skutecznie zabezpieczona przed rozwojem mikroorganizmów.
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Jakie są najważniejsze cechy tynków i farb?
u

u

u

 asiąkliwość: tynki i farby elewacyjne muszą chronić
N
powierzchnię przed wilgocią; pożądana jest jak najniższa
wartość tego parametru (niska nasiąkliwość oznacza także odporność na mróz). Wysoka nasiąkliwość skutkować
będzie pojawieniem się z czasem grzybów rozkładu pleśniowego lub alg i to zarówno z uwagi na długotrwałe zawilgocenie fasad, jak i systematyczny proces wymywania
substancji biocydowych zawartych w produktach. Wysoka
nasiąkliwość wiąże się również z brakiem lub niewielką odpornością na powstawanie zabrudzeń eksploatacyjnych.
 aroprzepuszczalność: ten parametr określa zdolność
P
do przenikania pary wodnej przez warstwę tynku lub tynku
pokrytego powłoką malarską. Wysoka paroprzepuszczalność jest korzystna dla budynku, bo umożliwia transport
wilgoci przez przegrody zewnętrzne.

musi być ponadto czyszczona. Wyprawa tynkarska lub
powłoka malarska powinny zatem charakteryzować się jak
największą elastycznością. Cecha ta pozwoli na mostkowanie mikrorys, które mogą się pojawić.
u

u

Odporność na uszkodzenia mechaniczne: powierzchnia elewacji budynków jest narażona na uszkodzenia mechaniczne (np. w efekcie uderzenia). Zabrudzona elewacja

 dporność na porażenia biologiczne: to potwierdzoO
na badaniami zdolność do hamowania rozwoju mikroorganizmów na powierzchni wyprawy tynkarskiej lub powłoki
malarskiej. Stopień zabezpieczenia będzie zależał zarówno od jakości, jak i stężenia użytych biocydów. Dodatki
biocydowe są jednymi z najdroższych surowców używanych do produkcji tynków i farb. Stąd oczywiste są tendencje do ograniczania ich zawartości w recepturach.
 dporność na promienie UV: powierzchnie mocno
O
nasłonecznione są narażone na stosunkowo szybki zanik
ważnych cech technicznych, co skutkuje: podwyższeniem
nasiąkliwości (w wyniku rozkładu w czasie dodatków hydrofobowych), utratą elastyczności (w wyniku zmian zachodzących w spoiwie) oraz blaknięciem kolorów.

Co decyduje o trwałości elewacji przez lata?
fektów kolorystyki podłoża, jej ilość jest zatem szczególnie
ważna w przypadku farb fasadowych;

Wygląd elewacji budynku przez długie lata eksploatacji – trwałość kolorów, odporność na zabrudzenia oraz rozwój grzybów
rozkładu pleśniowego i alg – jest kształtowany poprzez:
u
u

u

u
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 topień rozwinięcia powierzchni wyprawy tynkars
skiej: struktura rozwinięta, o dużej zawartości ziaren o dużej
średnicy (tzw. fakturujących) jest narażona na powstawanie
tzw. dziurek na etapie wiązania tynku dyspersyjnego. Jest to
związane z procesem naturalnego osiadania wysychającej
dyspersji w dużych przestrzeniach pomiędzy dużymi ziarnami
kruszywa. Rozwinięta struktura stwarza również potencjalne
niebezpieczeństwo osadzania się w przestrzeniach między
ziarnami drobinek kurzu i zarodników, które nie będą mogły
być wymywane w czasie opadów atmosferycznych (fot. 1–3);
r odzaj użytych pigmentów: pigmenty organiczne mają
małą odporność na degradację pod wpływem promieni UV;
ich stosowanie powinno być ograniczone;
 awartość bieli tytanowej, która odbija część promiez
niowania UV od powierzchni elewacji, chroniąc tym samym
pigmenty zawarte w tynku lub farbie przed przedwczesną
degradacją. Stopień zawartości bieli tytanowej w wyprawach tynkarskich lub powłokach malarskich możemy łatwo sprawdzić, wylewając na pokrywkę opakowania obok
siebie kilka produktów różnych producentów. Im bardziej
śnieżnobiała jest baza, tym większa ilość bieli tytanowej.
Biel tytanowa decyduje również o jakości i sile krycia de-

u

u

u

r odzaj i ilość biocydów powłokowych chroniących powierzchnię elewacji przed rozwojem życia biologicznego;
r odzaj użytych wypełniaczy lekkich: wypełniacze
hydrofobizowane są w stanie efektywnie ograniczyć nasiąkliwość tynków i farb;
r odzaj i ilość użytych żywic dyspersyjnych: wpływa to
na ograniczenie stopnia nasiąkliwości, poziom elastyczności,
odporność na promieniowanie UV oraz podatność na wypłukiwanie biocydów powłokowych z powierzchni tynku lub
farby;
r odzaj i liczba użytych środków hydrofobizujących
(hydrofobizacja uzyskiwana na bazie żywic, dodatków silikonowych lub hydrofobizatorów pochodzenia naturalnego)
– w ten sposób kształtują się: poziom nasiąkliwości tynku lub farby, odporność na zabrudzenia i oddziaływanie
mikroorganizmów (hydrofobizacja ogranicza wymywanie
biocydów). Rodzaj użytych substancji hydrofobizujących
decyduje, na ile ten parametr będzie trwały, np. typowe
hydrofobizatory silikonowe dają dobry efekt wizualny (efekt
tzw. kropli wody) zaraz po nałożeniu produktu, ale podlegają dość szybkiej degradacji pod wpływem promieniowania UV, co powoduje zanik takiego efektu (maks. 1–2 lata).
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porównanie powierzchni tynków
ATLAS VS KONKURENCJA
Wygląd powierzchni tynków dyspersyjnych trzech dużych producentów. Zdjęcia górne przedstawiają wygląd faktury
tynków o uziarnieniu 1,5 mm z odległości 40 cm. Zdjęcia dolne: ta sama powierzchnia widoczna z odległości 3 cm.

ODLEGŁOŚĆ
OBSERWACJI:

40 cm

ODLEGŁOŚĆ
OBSERWACJI:

3 cm

FOT. 1. TYNK PRODUCENT 1.

FOT. 2. TYNK PRODUCENT 2.

FOT. 3. TYNK SILIKONOWY ATLAS

Widoczne liczne rozsunięcia ziarna
fakturującego powodujące powstawanie tzw. pustych placków,
pojedyncze ziarna fakturujące doskonale widoczne, ostra struktura
powoduje osiadanie zarodników
i cząsteczek kurzu.

„Zalana” struktura tynku podczas
wiązania powoduje zapadanie
się dyspersji zawierającej zbyt
małe ilości drobnych wypełniaczy
i w efekcie powstanie tzw. kraterów – „dziurek”, które również
zatrzymują zarodniki i kurz.

Właściwie dobrane proporcje grubych i drobnych wypełniaczy oraz
dyspersji powodują, że powierzchnia wyprawy jest wolna od opisanych defektów – płaszcz wodny
spływający po elewacji skutecznie
wymywa zarodniki oraz cząsteczki
kurzu z przestrzeni międzyziarnowych. Mamy do czynienia
z tzw. efektem samooczyszczania
elewacji.

wniosek
z porównania


 ynk silikonowy ATLAS jako jedyny z badanych zapewnia
T
efekt samooczyszczania elewacji
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Jak dobierać tynki i farby ATLAS?
tynki mineralne ATLAS CERMIT ND charakteryzują się najwyższą wśród wszystkich rodzajów tynków nasiąkliwością oraz bardzo wysoką alkalicznością
(pH > 12). Jednocześnie wyróżniają się bardzo wysoką dyfuzją pary wodnej, dzięki czemu nie hamują
przepływu wilgoci w przegrodzie. Z uwagi na wysoką
alkaliczność nie wymagają stosowania dodatków biocydowych, jak tynki dyspersyjne, zapewniając trwale
wysoką odporność na porażenie przez algi i grzyby pleśniowe. Tynki są produkowane w kolorze białym oraz w wersji do malowania. Te ostatnie muszą być
pokrywane farbami elewacyjnymi: akrylowymi, silikonowymi oraz silikatowymi, w zależności od lokalizacji budynku, stopnia zacienienia elewacji, sąsiedztwa zbiorników wodnych lub dróg komunikacyjnych;

u

farby i tynki akrylowe: ATLAS Tynk Akrylowy, farba akrylowa ATLAS SALTA E mają niewielką nasiąkliwość (zawierają dodatki
hydrofobizatorów, co nie jest regułą w przypadku innych produktów
z tej grupy), ale wysoki współczynnik oporu dyfuzyjnego (zatrzymują
zatem transport pary wodnej w przegrodzie). Produkty te mają pH
bliskie neutralnemu (7–8) i są zabezpieczane dodatkami biobójczymi. Są rekomendowane do zastosowań w typowych lokalizacjach
budynków;
u

farby i tynki silikatowe: ATLAS Tynk Silikatowy, farba silikatowa ATLAS SALTA S: są podobne w swoich podstawowych cechach do tynków mineralnych. Charakteryzują się nasiąkliwością niższą
od tynków mineralnych oraz niewiele niższą alkalicznością (pH > 10),
co stanowi istotny wyróżnik na rynku dla tego typu wyrobów. Zapewniają bowiem naturalną ochronę przed korozją biologiczną i porównywalną
u

porównanie nasiąkliwości farb
ATLAS SALTA N PLUS VS KONKURENCJA
STANDARDOWY
PRODUKT
RYNKOWY
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ATLAS
SALTA N PLUS

STANDARDOWY
PRODUKT
RYNKOWY

ATLAS
SALTA N PLUS

STANDARDOWY
PRODUKT
RYNKOWY

ATLAS
SALTA N PLUS

FOT. 4. PORÓWNANIE
NASIĄKLIWOŚCI

FOT. 5. EFEKT
ROZLANIA WODY

FOT. 6. TZW. EFEKT
KROPLI WODY

Z lewej strony standardowy
produkt rynkowy, z prawej
– produkt ATLAS.

Brak widocznych różnic na badanych
powierzchniach.

Próbki wykazują podobną
hydrofobizację.

TYNKI I FARBY

!
dyfuzję. Produkty te nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia
biocydowego. Z uwagi na poziom nasiąkliwości nie są zalecane
do stosowania na terenach silnie zurbanizowanych, w bezpośrednim sąsiedztwie dróg o intensywnym ruchu itp.;
farby i tynki silikonowe: ATLAS Tynk Silikonowy IN,
ATLAS Tynk Silikonowy, farby silikonowe: ATLAS SALTA, ATLAS SALTA N oraz nowość rynkowa ATLAS farba
SALTA N PLUS łączą dodatnie cechy wyrobów silikatowych
(bardzo dobra dyfuzja) oraz akrylowych (niewielka nasiąkliwość). Wysoki poziom hydrofobizacji oraz szczelność strukturalna zabezpieczają powłoki przed wymywaniem zawartych
w nich biocydów. Tego typu powłoki są rekomendowane
do zastosowań we wszelkiego typu obiektach, niezależnie
od ich lokalizacji, sąsiedztwa, kształtu.

u

u

ATLAS TYNK

u

SILIKONOWY

opakowanie
punkty
w Programie
Fachowiec
cena netto*

25 kg

ATLAS Tynk Silikonowy oraz farba silikonowa ATLAS
SALTA N PLUS: na obszarach silnie zagrożonych korozją biologiczną powinny być stosowane produkty silikatowe lub silikonowe, a akrylowe należy wykluczać. W przypadku naszych sztandarowych produktów wykonaliśmy
na etapie wdrożeń badania poziomu zabezpieczenia
Tynku Silikonowego oraz farby SALTA N PLUS przed
rozwojem alg. Badania wykonywane w laboratorium Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie potwierdziły
wysoką skuteczność naszych rozwiązań. Przeprowadziliśmy też dodatkowe testy dotyczące utrzymania ochrony przed korozją biologiczną w warunkach intensywnego
wymywania w wyniku długotrwałych opadów. Badania
potwierdziły tę unikatową cechę wyrobów ATLAS.

ATLAS

u

SALTA N

opakowanie

18 pkt

punkty
w Programie
Fachowiec

183,45 zł

cena netto*

Rekomendacje

10 l

ATLAS

SALTA N PLUS

opakowanie

16 pkt

punkty
w Programie
Fachowiec

290 zł

cena netto*

10 l
18 pkt
348 zł

*Cena cennikowa netto może różnić się od ceny na półce (brutto) ze względu na rabaty,
upusty i VAT (podane ceny dotyczą I grupy kolorystycznej)

STANDARDOWY
PRODUKT
RYNKOWY

ATLAS
SALTA N PLUS

wynik testu
SALTA N PLUS






FOT. 7. WYGLĄD PO STRZĄŚNIĘCIU
Po gwałtownym strząśnięciu wody z powierzchni obu
powłok malarskich próbka po lewej stronie nasiąkła
wodą na całej powierzchni, na której ona zalegała.
SALTA N PLUS wykazuje prawie 100% brak nasiąkliwości i wynikający stąd brak przebarwienia powierzchni.



 ie przyjmuje wody, zatem
n
ma doskonałe właściwości
samoczyszczące
 oda opadowa i kurz nie
w
wnikają w powłokę malarską
z powierzchni zmywane będą
również zarodniki alg i grzybów
rozkładu pleśniowego
 a bardzo wysoką odporność
m
na zabrudzenia powierzchniowe
w trakcie eksploatacji
27

FARBY SILIKONOWE

ELEWACYJNE

farby silikonowe
ATLAS
ŁUKASZ
KULCZYCKI
GRUPA ATLAS

Malowanie to ostatni etap prac elewacyjnych
– podwójnie ważny, bo decyduje
nie tylko o wyglądzie budynku, ale również
o tym, jak będzie on chroniony. Dobór
odpowiedniej farby elewacyjnej zależy
od kilku czynników, m.in. od: rodzaju obiektu
i jego lokalizacji, zastosowanej termoizolacji
oraz malowanego podłoża.

R

ozwiązaniem, które sprawdzi się w każdym przypadku,
są farby silikonowe o wyjątkowych właściwościach
i szerokiej palecie kolorów, np. ATLAS SALTA N i ATLAS
SALTA N PLUS.

ATLAS SALTA N to farba niezwykle odporna na ścieranie,
wyjątkowo niskonasiąkliwa i doskonale paroprzepuszczalna. Świetnie sprawdza się w miejscach szczególnie
narażonych na zabrudzenia, takich jak szkoły, sklepy, obiekty
sportowe czy powierzchnie usytuowane wzdłuż szlaków
komunikacyjnych – klatki schodowe i korytarze.
ATLAS SALTA N:
u wieloletnia trwałość i ochrona fasady,
u zdolność do samoczyszczenia elewacji,
u wysoka elastyczność – nie łuszczy się i nie pęka – kompensuje naprężenia elewacji,
u niskonasiąkliwa.
ATLAS SALTA N PLUS to farba klasy premium, która gwarantuje bardzo wysoką zdolność samoczyszczenia, odporność
na działanie promieni UV i wyjątkowo niską nasiąkliwość. Zastosowane substancje hydrofobizujące powodują, że powłoka
farby staje się całkowicie niezwilżalna, przez co nie przebarwia
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się pod wpływem deszczu. Wysoka paroprzepuszczalność
odpowiada za swobodny transport pary wodnej przez podłoże,
na którym farba została zastosowana. Jest także odporna
na deszcz – już po 2 godzinach od nałożenia! Przeznaczona do wykańczania elewacji budynków mieszkalnych,
użyteczności publicznej, handlowo-usługowych, przemysłowo-magazynowych, garaży podziemnych, budownictwa
komunikacyjnego i energooszczędnego – zarówno na terenach
miejskich, jak i przemysłowych, wiejskich i rolnych, a także
podmokłych.
ATLAS SALTA N PLUS:
u 400 kolorów – zgodnych z Kolorystyką Tynków i Farb SAH,
u bardzo wysoka zdolność samoczyszczenia,
u bardzo niska nasiąkliwość,
u bardzo wysoka odporność na działanie promieni UV,
u wysoka paroprzepuszczalność,
u bardzo wysoka elastyczność,
u krycie mikropęknięć,
u doskonała rozlewność,
u odporność na deszcz już po 2 godzinach od nałożenia,
u system bioochrony,
u możliwość aplikacji na tynkach mineralnych już po pięciu
dniach od nałożenia tynku.

FARBY SILIKONOWE

u HYDROFOBOWOŚĆ

Krople wody
spływające
po farbie
silikonowej
SALTA N – efekt
nienasiąkliwości.

najważniejsze
cechy farb

ATLAS SALTA N
ATLAS SALTA N PLUS

Hydrofobowość (zdolność powierzchni do odpychania od siebie cząsteczek wody), czyli ochrona przed
zanieczyszczeniami. Farba z efektem samoczyszczenia ma tendencję do odpychania brudu, a resztki
osiadającego pyłu są spłukiwane z powierzchni
przez padający deszcz – nie wnikają zatem w głębsze warstwy fasady. Miarą hydrofobowości jest
tzw. kąt zwilżania – jest to kąt utworzony pomiędzy
styczną do kropli wody a płaszczyzną farby. Dla farb
ATLAS SALTA N i ATLAS SALTA N PLUS kąt zwilżania wynosi ponad 110° – zatem możemy mówić,
że powierzchnia malowana tymi farbami jest
superhydrofobowa i samoczyszcząca.

powierzchnia
hydrofilowa
Powierzchnia zwilżana wodą. Kąt zwilżania
na płaskiej powierzchni, czyli kąt pomiędzy styczną
do kropli i powierzchnią wynosi poniżej 900.

powierzchnia
hydrofobowa
Powierzchnia niezwilżana wodą – odpychająca
od siebie cząsteczki wody. Kąt zwilżania (czyli kąt
pomiędzy styczną do kropli wody i płaszczyzną,
na której ta woda się znajduje) wynosi ponad 900.

powierzchnia
hydrofobowa – superhydrofobowa
Powierzchnia, gdzie kąt zwilżania jest większy
niż 1100. Jest to powierzchnia, która najlepiej
odpycha od siebie cząsteczki wody.
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u WODOODPORNOŚĆ
To – inaczej mówiąc – wyjątkowo niska
nasiąkliwość, dzięki której woda nie
przenika do warstw wewnętrznych fasady. Spękania i uszkodzenia tynków
powstają właśnie wskutek przenikania
wody w głąb farby. Mróz powoduje, że
woda zamarza i tworzą się pęknięcia.
To tylko jeden problem, który może
pojawić się po nasiąknięciu wodą
powierzchni. Kolejne to większe ryzyko rozwoju grzybów pleśniowych
i alg na elewacji oraz wnikanie brudu
w fasadę.

ekstremalna
odporność
na zabrudzenie

Powierzchnia elewacji pomalowana
farbą SALTA N PLUS. Bardzo wysoki
stopień hydrofobizacji powierzchni
utrzymuje kształt kropli wody.
Pod kroplą wody powłoka elewacji
nie zmienia swojego koloru.

u
ODPORNOŚĆ NA PORAŻENIE BIOLOGICZNE
KAPSUŁOWE ŚRODKI BIOCYDOWE
Zawarte w farbie kapsułowe środki biocydowe zabezpieczają elewację przed
korozją biologiczną przez wiele lat.
Na rozwój alg i porostów narażone są
zwłaszcza ściany zawilgocone, a więc
szczególnie znajdujące się w pobliżu rzek, jezior lub w miejscach zacienionych. ATLAS jako jedyna firma
na rynku posiada badania wykonane przez ITB dotyczące skuteczności środków biocydowych również
po długotrwałych opadach deszczu.

ekstremalna
odporność
na porażenie
biologiczne
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Powłoka z farby z dodatkiem
substancji czynnych, po wymywaniu.
Skuteczność na porastanie grzybami
pleśniowymi.

Próbki farb bez środków biocydowych po wymywaniu. Próbki
porażone przez grzyby pleśniowe.

Powłoka z farby z dodatkiem
substancji czynnych, po wymywaniu.
Skuteczność na porastanie algami.

Próbki farb bez środków biocydowych po wymywaniu. Próbki
porażone przez glony.

FARBY SILIKONOWE

u
TRWAŁOŚĆ
KOLORÓW
intensywne
kolory
bezpieczna
i wyjątkowa
estetyka

Zastosowane w farbach pigmenty nowej
generacji, wysoka zawartość bieli tytanowej oraz odpowiednio dobrana receptura
pozwalają przez wiele lat cieszyć się pięknem 400 kolorów – od stonowanych pasteli
do barw nasyconych.

porównanie cen cennikowych
FARB SILIKONOWYCH ATLAS*

SALTA N

SALTA N PLUS

CENA I grupa kolorystyczna

290,00 zł

348,00 zł

CENA II grupa kolorystyczna

350,00 zł

420,00 zł

CENA III grupa kolorystyczna

500,00 zł

600,00 zł*

111°

121°

średni 15 < V2 < 150 g/m2d

średni 15 < V2 < 150 g/m2d

Przepuszczalność wody

mała W3< 0,1 [kg/m2h 0,5]

mała W3< 0,1 [kg/m2h 0,5]

Siła krycia

klasa 1 / wydajność 8 m²

klasa 1 / wydajność 8 m²

1,44 g/cm³

1,44 g/cm³

PARAMETR

Kąt zwilżania
Współczynnik przenikania pary wodnej

Gęstość

*Ceny cennikowe NETTO farb silikonowych zależą w dużej
mierze od ilości i rodzaju zastosowanych żywic, środków hydrofobowych, wypełniaczy hydrofobizowanych, bieli tytanowej,
środków biocydowych i modyfikujących oraz kombinacji pigmentów. Istotnym czynnikiem wyróżniającym farby silikonowe
jest zdolność do zmiany napięcia powierzchniowego malowanego podłoża, a tym samym lepszy efekt samoczyszczenia.
Farby wysoce hydrofobizowane przy użyciu siloksanów mają
najniższą nasiąkliwość, co gwarantuje niewrażliwość na niszczące działanie wilgoci.

Dodatkowymi czynnikami wpływającymi na jakość i cenę
farby jest ilość i rodzaj zabezpieczenia przed porażeniem
biologicznym przy użyciu np. biocydów kapsułowych, co
bezpośrednio wpływa na ochronę powierzchni przed osadzającymi się zarodnikami roślin i tworzeniem się zielonych
wykwitów, alg i porostów. Zastosowane wypełniacze i pigmenty, w tym najskuteczniejsza biel tytanowa, odpowiadają
nie tylko za siłę krycia i doskonały efekt wizualny, ale przede
wszystkim za odporność na działanie promieni UV i trwałość
kolorystyczną pomalowanej elewacji.
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FARBY SILIKONOWE

SALTA N PLUS
SALTA N: opinie

Wykonawców
Wysoka jakość i konkurencyjna cena – to dwie podstawowe zalety farb
ATLAS SALTA N i ATLAS SALTA N PLUS. Wykonawcy właśnie za to
chwalą te produkty. Na jakość składają się: łatwość aplikacji, doskonałe
krycie, szeroki wybór barw i trwałość koloru.
Krzysztof Nowak

Daniel Sworek

Na korzyść farby ATLAS SALTA N PLUS przemawia zdecydowanie stosunek ceny do jakości, który jest proporcjonalny. Są produkty innych firm, dużo droższe, ale ja nie jestem
przekonany, czy rzeczywiście są aż tak dobre. Mam nadzieję, że ten produkt będzie miał cały czas taką jakość jak podczas walidacji i naszych prób, bo maluje się nim świetnie.
Krycie jest rewelacyjne. Klient, dla którego wykańczaliśmy
inwestycję w Siekierkach Wielkich, po zobaczeniu efektu
pierwszej warstwy myślał, że to już gotowy efekt. Dla mnie
jako wykonawcy najważniejszymi parametrami są: cena, wydajność farby i jej krycie. Istotne jest także, jak farba będzie
zachowywała się później. Sprawdzam swoje inwestycje, jeżdżę i obserwuję, jak wyglądają z upływem czasu. W Siekierkach Wielkich po kilku miesiącach nie miałem zastrzeżeń.
Kolor farby zachował swoją intensywność, a było to bardzo
ważne, bo klient nie wybrał pasteli. Zadowolenie klienta jest
szalenie ważne, bo nie chcemy, by z upływem czasu miał
zastrzeżenia do pracy i produktów, które stosowaliśmy.

Stosowałem farbę SALTA N PLUS podczas prac w Poznaniu-Szczepankowie. Znam i stosuję produkty ATLAS, a tę
konkretną farbę polecili mi inni wykonawcy. Farba bardzo
dobrze rozprowadzała się na ścianie. Pierwsza warstwa
dawała niemal idealne krycie. Malowaliśmy po raz
drugi, ale to już była głównie kosmetyczna praca. W tej
farbie najbardziej doceniłem jakość krycia i konsystencję.
To dla mnie dwa najważniejsze czynniki, oprócz trwałości
koloru. Nimi kieruję się, wybierając farbę. Zastosowaliśmy
dość intensywną barwę. Zobaczymy, jak będzie wyglądała
w przyszłości, do tej pory nie mieliśmy zastrzeżeń.

Wykonawca, właściciel firmy P.U.H. LOOLBAK

Krzysztof Krykowski

Wykonawca, właściciel firmy MIŚ BUD
Spotkałem się z opiniami, że SALTA N PLUS to farba, która zapewnia dobre krycie. Zdecydowałem się zastosować
ją podczas prac na inwestycji w Starogardzie Gdańskim.
Malowaliśmy na strukturze baranka i z aplikacją nie było
żadnych problemów, farba nie pryskała. Po zaaplikowaniu
drugiej warstwy wyszło bardzo dobrze. Dla mnie najważniejszym parametrem farby jest krycie. Już po nałożeniu
pierwszej warstwy SALTA N PLUS efekt był zadowalający. Co najważniejsze, farba jest bardzo wydajna.
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Wykonawca

REALIZACJA Z WYKORZYSTANIEM SALTA N, GIMNAZJUM W CHODZIEŻY

FARBY SILIKONOWE

REALIZACJA Z WYKORZYSTANIEM SALTA N, PRZEDSZKOLE W CHODZIEŻY

Paweł Staśkowski

Rafał Naskręt

Kiedyś stosowaliśmy farby ATLAS, ale nie byliśmy do nich
przekonani. W zeszłym roku pojawiły się nowe produkty
i zdecydowaliśmy się spróbować ponownie. Konsultowaliśmy się z doradcą ATLAS i wybór padł na farbę SALTA N.
Jesteśmy bardzo zadowoleni. Farba jest łatwa w aplikacji,
z łatwością nanosi się na powierzchnię i ma bardzo
dobre krycie. Malowaliśmy dwa razy, ale to dla naszego
bezpieczeństwa. Farba bardzo dobrze trzymała się wałka,
nie spływała. Najważniejsze dla nas parametry to: dobre krycie, trwałość koloru z upływem czasu i odporność na czynniki zewnętrzne (grzyby itp.). SALTA N spełnia te parametry.

Zdecydowaliśmy się na zastosowanie farby ATLAS
SALTA N podczas prac na inwestycjach w Poznaniu.
Stosujemy różne produkty ATLAS, ale do farb nie byliśmy
przekonani – do ich zastosowania namówił nas przedstawiciel ATLAS. Teraz się to zmieniło. Z ATLAS SALTA N
pracuje się łatwo i przyjemnie. Malowanie to bajka. ATLAS
SALTA N to łatwa aplikacja i bardzo dobre krycie.

Kierownik budowy, firma THERMBAU POLSKA

REALIZACJA Z WYKORZYSTANIEM SALTA N, SZKOŁA W POZNANIU

Kierownik budowy, firma JACK-BUD

Damian Kasztelan

Regionalny kierownik sprzedaży,
GRUPA ATLAS
Wyznaczamy nowe standardy, co pokazuje
chociażby sukces farb elewacyjnych ATLAS SALTA N
i SALTA N PLUS. Każdy z uczestników tego rynku
ma swoje konkretne wymagania. Architekci często poszukują dla swoich klientów specyficznych kolorów, nierzadko
o współczynniku HBW poniżej 20%. Wykonawcy zwracają
uwagę na cenę, właściwości produktu (np. pełne krycie
powierzchni już po pierwszym malowaniu), jakość eksploatacyjną. Inwestorzy oczekują gwarancji trwałości powłok
malarskich w jak najdłuższym okresie. Np. oczekują, że
nie będzie przebarwień ani korozji biologicznej. Produkty ATLAS spełniają te wymagania. Mamy tę pewność,
bo w procesie wprowadzania SALTA N i SALTA N PLUS
uczestniczyli wszyscy zainteresowani.
Przeprowadzone walidacje i zrealizowane
inwestycje w pełni potwierdzają wysoką jakość farb
SALTA N i SALTA N PLUS.
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narzędzia, które
ułatwią Ci pracę
www.atlas.com.pl - Strefa Architekta

BIBLIOTEKA
KOLORÓW ATLAS
− narzędzie typu CAD
− pozwala zaimportować
kolory tynków i farb
ATLAS

WIZUALIZER
− na urządzenia mobilne
z systemem Android
− umożliwia dobór
kolorystyki elewacji
ze zrobionego lub
zgranego zdjęcia

KATALOG
NAKŁADÓW
RZECZOWYCH
(KNR)
− zestawienie
jednostkowych
nakładów rzeczowych
z zastosowaniem
technologii Atlas
− pozwala na stworzenie
kosztorysu na inwestycję

PROGRAM
DO OBLICZEŃ
CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWYCH
PRZEGRÓD
BUDOWLANYCH
− pozwala obliczyć
współczynnik przenikania
ciepła i prawidłowo
zaprojektować przegrodę
(ścianę) elewacyjną

Wejdź na www.atlas.com.pl i wypróbuj!

